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Agenda 2030 
I henhold til Helsingforsavtalens artikkel 45 og 56 har Nordisk råd den 2. november 

2017 vedtatt nedenstående rekommandasjon etter forslag fra Utvalget for et bære-

kraftig Norden. 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd  

å oppfordre alle relevante nordiske institusjoner som arbeider med næringsli-

vet, som til eksempel Nordisk Energiforskning (NEF), Nordisk Innovation, Nor-

disk miljøfinansieringsselskap (NEFCO) og NordForsk, fremover ved planleg-

ging av sitt arbeid undersøke om og i så fall hvordan de kan understøtte opp-

nåelsen av bærekraftsmålene,  

å undersøke om det svenske initiativ «The Swedish Leadership for Sustainable 

Development (SLSD) og UNDPs «SDG –Accelerator» har potensiale som nor-

diske eller nordisk støttede initiativer,  

å i samarbeid med Nordisk råd etablere et forum hvor politikere og forskere 

regelmessig frem mot 2030 kan inngå i dialog om løsninger, som fremmer 

oppnåelsen av bærekraftsmålene og som baseres på forskning og knowhow fra 

hele Norden, 

å fastholde de mål som fremgår av strategien «Ett gott liv i ett hållbart Nor-

den», og at de utvides med de av FNs 2030 mål, som de nordiske land kan fo-

renes om som felles nordiske mål,  

å se over de eksisterende nordiske indikatorer for bærekraftig utvikling, og 

hvor det ikke foreligger egnede indikatorer gi de nordiske statistiske organisa-

sjoner i oppdrag å utvikle innsamling og bearbeiding av den statistikk som be-

høves for å kunne følge utviklingen mot felles nordiske mål, 

at det regelmessig gjennomføres en vurdering av endringer og ulikheter i bar-

nas levevilkår i Norden, 

å undersøke forutsetningene for å opprette et tre-parts-dialog på nordisk nivå, 
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å fremme kunnskap om bærekraftsmålene og forståelse for målenes viktighet 

blant Nordens befolkning ved å initiere samarbeid med nordiske folkelige or-

ganisasjoner som FN forbundene og Foreningen Norden, 

å justere og gjennomføre Ministerrådsforslag B 315/hållbart, Generation 2030 - 

Nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030 og inndra Nordisk råds 

synspunkter ved justering og utvikling av de konkrete innsatser. 
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